REGULAMIN REKRUTACJI DO KLAS PIERWSZYCH W ZESPOLE SZKÓŁ NR 3 IM.
STANISŁAWA STASZICA WE WŁOSZCZOWIE
NA ROK SZKOLNY 2020/2021
Regulamin rekrutacji w Zespole Szkół Nr 3 im. Stanisława Staszica we Włoszczowie powstał
w oparciu o:
1. Ustawę z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U. z 2019 r. poz. 1148 ze.zm. rozdział 6).
2. Rozporządzenie MEN z dnia 21 sierpnia 2019 roku w sprawie przeprowadzenia postępowania
rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego do publicznych przedszkoli szkół i placówek
i centrów (Dz.U.2019 poz. 1737).
3. Zarządzenie Świętokrzyskiego Kuratora Oświaty Nr 3/2020 z dnia 22 stycznia 2020 roku
w sprawie rekrutacji do szkół ponadpodstawowych na rok szkolny 2020/2021 w województwie
świętokrzyskim.
4. Zarządzanie Świętokrzyskiego Kuratora Oświaty Nr 11/2020 z dnia 11 lutego w sprawie wykazu
zawodów wiedzy, artystycznych i sportowych, organizowanych przez Świętokrzyskiego Kuratora
Oświaty lub inne podmioty działające na terenie szkoły, które mogą być wymiennie na świadectwie
ukończenia szkoły oraz określenia miejsc uznanych za wysokie w tych zawodach, uwzględnianych
w postępowaniu rekrutacyjnym na rok szkolny 2020/2021.
§1
Rekrutację przeprowadza szkolna komisja rekrutacyjno-kwalifikacyjna powołana przez
Dyrektora Szkoły w składzie:
- przewodniczący
- zastępca przewodniczącego
- 20 członków
W postepowaniu rekrutacyjnym o przyjęciu do klasy I III Liceum Ogólnokształcącego z Oddziałami
Integracyjnymi, Technikum Nr 2 z Oddziałami Integracyjnymi oraz Branżowej Szkoły I Stopnia mogą
starać się absolwenci szkoły podstawowej w normie intelektualnej, niepełnosprawni, niedostosowani
społecznie oraz zagrożeni niedostosowaniem społecznym.
§2
Charakterystyka klas pierwszych dla młodzieży w roku szkolnym 2020/2021.
III Licem Ogólnokształcące z Oddziałami Integracyjnymi (4-letnie) o kierunkach:
- ekonomiczno-biznesowym
- policyjno-prawnym
- humanistyczno-lingwistycznym
- promocji zdrowia z elementami fizjoterapii
- ogólne
- sportowo-militarnym
- matematyczno-informatyczny
Technikum Nr 2 z Oddziałami Integracyjnymi (5-letnie) w zawodach:
- technik ekonomista
- technik informatyk
- technik mechanik
- technik elektryk
- technik logistyk
- technik żywienia i usług gastronomicznych
- technik budownictwa
- technik hotelarstwa

- technik handlowiec
- technik technologii żywności
- technik przetwórstwa mleczarskiego /Klasa Patronacka OSM Włoszczowa/

Branżowa Szkoła I Stopnia (3-letnia) w zawodach:
- mechanik pojazdów samochodowych
- ślusarz
- stolarz
- cukiernik
- piekarz
- przetwórca mięsa
- blacharz samochodowy
- fryzjer
- elektryk
- operator obrabiarek skrawających,
- kucharz
- sprzedawca
- betoniarz-zbrojarz
- monter stolarki budowlanej
- magazynier logistyk
- monter sieci i instalacji sanitarnych
§3
Kandydat ubiegający się o przyjęcie do szkoły powinien złożyć w dniach od: 15.06.2020 r.
do 10.07.2020 r następujące dokumenty:
1. Wniosek z zaznaczeniem wybranej przez siebie szkoły, kierunku lub zawodu
2. należy pobrać ze strony https://swietokrzyskie.edu.com.pl. Wniosek należy wypełnić,
wydrukować i podpisać przez kandydata i rodziców oraz dostarczyć do szkoły w jednej z
następujących form:
- skan wypełnionego i podpisanego przez Kandydata i Rodziców wniosku oraz skan
świadectwa wysłać na adres: rekrutacja@zsp3.pl
- wypełniony i podpisany przez Kandydata i Rodziców wniosek i kopię świadectwa w
zaklejonej kopercie wrzucamy do umieszczonej w szkole urny z napisem Wnioski Kandydatów
3. Odpis aktu urodzenia (do wglądu) lub kserokopie.
4. Dwie fotografie (podpisane na odwrocie imieniem i nazwiskiem).
5. Kartę zdrowia wraz z odnośnymi bilansami.
6. Zaświadczenie lekarskie zawierające orzeczenie o braku przeciwwskazań zdrowotnych
do podjęcia praktycznej nauki zawodu – do 18.08.2020 r.
7. Zaświadczenie o szczegółowych wynikach egzaminu ósmoklasisty od: 31.07 do 04.08.2020 r.
8. Świadectwo ukończenia szkoły podstawowej do 04.08.2020 r.
9. Kwestionariusz o przyznanie stypendium lub miejsca w internacie.
10. Potwierdzenie przez rodzica woli przyjęcia w postaci przedłożenia oryginału świadectwa
ukończenia szkoły podstawowej i oryginału
zaświadczenia o wynikach egzaminu
ósmoklasisty, o ile nie zostały one złożone w uzupełnieniu wniosku o przyjęcie do szkoły
ponadpodstawowej - do 18.08.2020 r. do godz. 1500
Dokumenty należy przesłać drogą elektroniczną na adres: rekrutacja@zsp3.pl lub wrzucić
do urny, która będzie umieszczona w szkole ZS 3 we Włoszczowie, ul. Wiśniowa 23, 29-100
Włoszczowa.
Kandydaci do Branżowej Szkoły I Stopnia (dodatkowo):
1. Zaświadczenie stwierdzające, że umowa młodocianego z zakładem pracy o praktyczną naukę
zawodu zostanie podpisana przed rozpoczęciem roku szkolnego.
2. Dostarczenie umowy z zakładem pracy o praktyczną naukę zawodu najpóźniej do 20.08.2020 r.

§4
Terminarz rekrutacji i składania dokumentów:
Składanie dokumentów wymienionych w § 3 od 15.06.2020 r. do 10.07.2020 r.
Dyrektor szkoły przedłuża termin składania dokumentów o przyjęcie do szkoły, jeżeli
w szkole zostały wolne miejsca.
Do dnia 04 sierpnia 2020 r. do godziny 1500 - doręczenie przez kandydatów do wybranej
szkoły kopii świadectwa ukończenia szkoły podstawowej i zaświadczenia o
szczegółowych wynikach egzaminu ósmoklasisty, poświadczonych przez dyrektora szkoły
podstawowej, którą ukończył kandydat.
12 sierpnia 2020 r. – podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy
kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych do szkoły
Od 13.08 do 17.08 2020 r. – wydanie przez szkołę prowadzącą kształcenie zawodowe
skierowanie na badania lekarskie.
Do 18 sierpnia 2020 r. dostarczenie kopii opinii lub orzeczenia poradni psychologicznopedagogicznej kandydata jeżeli takie posiada.
Od 13 sierpnia 2020 r. do dnia 18 sierpnia 2020 r. do godz. 1500 – potwierdzenie przez
rodzica kandydata albo kandydata pełnoletniego woli przyjęcia w postaci przedłożenia
oryginału świadectwa ukończenia szkoły i oryginału zaświadczenia o wynikach egzaminu
zewnętrznego, o ile nie zostały one złożone w uzupełnieniu wnioski o przyjęcie do szkoły,
a w przypadku szkoły prowadzącej kształcenie zawodowe – także zaświadcza lekarskiego
zawierającego orzeczenie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do podjęcia praktycznej
nauki zawodu.
NIEDORĘCZENIE oryginału świadectwa i zaświadczenia do wybranej szkoły przez
kandydata traktowane jest jako jego rezygnacja ze starania się o przyjęcie do tej
szkoły.
19 sierpnia 2020 r. do godz. 12ºº - podanie do publicznej wiadomości list kandydatów
przyjętych i kandydatów nieprzyjętych i podanie informacji o wolnych miejscach.

§5
Zasady przyznawania punktów przy rekrutacji:
Maksymalna liczba punktów uzyskanych w wyniku rekrutacji – 200 punktów
Przyjmuje się następujący sposób punktacji:
1) wyniki egzaminu ósmoklasisty (zawarte w zaświadczeniu o szczegółowych wynikach
egzaminu), wyrażone w skali procentowej dla zadań z zakresu:
- języka polskiego, matematyki (mnoży się przez 0,35)
- z języka obcego nowożytnego (mnoży się przez 0,30)

Maksymalna liczba punktów za wyniki egzaminu końcowego - 100 punktów
2) oceny ze świadectwa ukończenia szkoły podstawowej: z języka polskiego, matematyki oraz dwóch
obowiązkowych zajęć edukacyjnych ustalonych przez dyrektora danej szkoły, wymienionych na
świadectwie ukończenia szkoły – maksymalnie 72 pkt.
Przy ustalaniu liczby punktów za oceny na świadectwie ukończenia
szkoły podstawowej stosujemy następujące przeliczenia:
celujący
- 18 punktów (cztery przedmioty x 18 pkt = 72 pkt)
bardzo dobry
- 17 punktów,
dobry
- 14 punktów,
dostateczny
- 8 punktów,
dopuszczający
- 2 punkty.
3) Świadectwo ukończenia szkoły podstawowej z wyróżnieniem - 7 punktów.
4) inne osiągnięcia ucznia, wymienione na świadectwie ukończenia szkoły - maksymalnie 10 pkt
(max 18 pkt. w przypadku gdy kandydat ma więcej niż jedno szczególne osiągnięcie
w zawodach wiedzy, artystycznych i sportowych)
a) uzyskanie w zawodach wiedzy będących konkursem o zasięgu ponadwojewódzkim organizowanym
przez kuratorów oświaty:
 tytułu finalisty konkursu przedmiotowego - 10 punktów,
 tytułu laureata konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego -7 punktów
 tytułu finalisty konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego – 5 punktów
b) uzyskanie w zawodach wiedzy będących konkursem o zasięgu międzynarodowym lub
ogólnopolskim albo turniejem o zasięgu ogólnopolskim




tytuł finalisty konkursu z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych objętych ramowym
planem nauczania szkoły artystycznej – 10 punktów
tytuł laureata turnieju z przedmiotów lub przedmiotów artystycznych nieobjętych ramowym
planem nauczania szkoły artystycznej – 4 punkty
tytuł finalisty turnieju z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych nieobjętych ramowym
planem nauczania szkoły artystycznej – 3 punkty

c) za uzyskanie w zawodach wiedzy będących konkursem o zasięgu wojewódzkim organizowanym
przez kuratora oświaty:
 dwóch lub więcej tytułów finalisty konkursu przedmiotowego - 10 punktów
 dwóch lub więcej tytułów laureata konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego-7 punktów
 dwóch lub więcej tytułów finalisty konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego – 5
punktów
 tytułu finalisty konkursu przedmiotowego - 7 punktów,
 tytułu laureata konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego - 5 punktów
 tytułu finalisty konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego - 3 punkty
d) za uzyskanie w zawodach wiedzy będących konkursem albo turniejem o zasięgu
ponadwojewódzkim lub wojewódzkim.
 dwóch lub więcej tytułów finalisty konkursu z przedmiotów lub przedmiotów artystycznych
objętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej – 10 punktów
 dwóch lub więcej tytułów laureata turnieju z przedmiotu ulub przedmiotów artystycznych
nieobjętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej – 7 punktów

 dwóch lub więcej tytułów finalisty turnieju z przedmiotów lub przedmiotów artystycznych
nieobjętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej – 5 punktów
 tytuł finalisty konkursu z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych objętych ramowym
planem nauczania szkoły artystycznej – 7 punktów
 tytuł laureata turnieju z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych nieobjętych ramowym
planem nauczania szkoły artystycznej - 3 punkty
 tytuł finalisty turnieju z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych nieobjętych ramowym
planem nauczania szkoły artystycznej – 2 punkty
e) Uzyskanie wysokiego miejsca w zawodach wiedzy innych niż wymienione wyżej, artystycznych
lub sportowych, orgaznizowanych przez kuratora oświaty lub inne podmioty działające na terenie
szkoły, na szczeblu
* międzynarodowym - 4 punkty
* krajowym – 3 punkty
* wojewódzkim – 2 punkty
* powiatowym – 1 punkt
d) Osiągnięcia w aktywności społecznej, w tym na rzecz środowiska szkolnego, w szczególności
w formie wolontariatu rozumianego jako systematyczna, dobrowolna (co najmniej w okresie
półrocznym), udokumentowana działalność wykonywana ochotniczo i bez wynagradzania, np.
aktywna współpraca z domem dziecka, hospicjum, schroniskiem dla zwierząt, organizacjami
charytatywnymi itp. - 3 punkty.
e) W przypadku kiedy dwóch lub więcej kandydatów do szkoły uzyska identyczną liczbę punktów w I
etapie postępowania rekrutacyjnego, to w II i III etapie pod uwagę będą brane następujące kryteria:
1. Rodzice oboje pracujący.
2. Rodzice uczący się w systemie dziennym.
3. Rodzeństwo realizujący obowiązek szkolny w naszej placówce.
4. Rodzina objęta opieką kuratora sądowego lub asystenta rodzinnego
5. Dochód na osobę w rodzinie
6. Problemy zdrowotne kandydata (potwierdzone opinią poradni psychologiczno-pedagogicznej).
7. Wielodzietność rodziny kandydata
8. Niepełnosprawność jednego z rodziców kandydata
9. Niepełnosprawność obojga rodziców kandydatów
10. Niepełnosprawność rodzeństwa kandydata
11. Samotne wychowanie kandydata w rodzinie
12. Objecie kandydata pieczą zastępczą
W przypadku gdy kandydat ma więcej niż jedno szczególne osiągniecia z takich samych zawodów
wiedzy, artystycznych i sportowych, wymienione na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej,
przyznaje się jednorazowo punkty za najwyższe osiągniecia tego ucznia w tych zawodach, z tym że
maksymalna liczba punktów możliwych do uzyskania za wszystkie osiągniecia wynosi 18 punktów.
W przypadku osób zwolnionych z egzaminu ósmoklasisty przeliczenie na punkty ocen
wymienionych na świadectwie ukończenia szkoły z języka polskiego i matematyki wynosi:
1. celujący – 35 punktów
2. bardzo dobry – 30 punkty
3. dobry – 25 punkty
4. dostateczny – 15 punkty
5. dopuszczający – 10 punkty
Z wybranego jeżyka nowożytnego:
1. celujący – 30 punktów
2. bardzo dobry – 25 punkty

3. dobry – 20 punkty
4. dostateczny – 10 punkty
5. dopuszczający – 5 punkty

§6

WYKAZ

P R ZE D M I O TÓ W DO O B LI C ZE N I A P U NK TÓ W
DO W Y B R A N Y CH S Z K Ó Ł :

1. LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE o kierunku:
 matematyczno-informatycznym - język polski, matematyka, informatyka, geografia
 policyjno-prawnym - język polski, matematyka, język obcy nowożytny, wos
 humanistyczno-lingwistycznym - język polski, matematyka, język obcy, wos
 ekonomiczno-biznesowym – język polski, matematyka, język obcy, geografia
 promocji zdrowia z elementami fizjoterapii – język polski, matematyka, biologia, chemia
 sportowo – militarnym – język polski, matematyka, biologia, wiedza o społeczeństwie
 ogólnym - język polski, matematyka, język obcy nowożytny, wos

2. TECHNIKUM w zawodach:
 technik ekonomista: język polski, matematyka, język obcy nowożytny, geografia,
 technik technologii żywności: język polski, matematyka, język obcy nowożytny, chemia,
 technik mechanik: język polski, matematyka, język obcy nowożytny, fizyka,
 technik elektryk: język polski, matematyka, język obcy nowożytny, fizyka,
 technik informatyk: język polski, matematyka, język obcy nowożytny, informatyka,
 technik logistyk: język polski, matematyka, język obcy nowożytny, informatyka.
 technik żywienia i usług gastronomicznych: język polski, matematyka, język obcy
nowożytny, chemia.
 technik hotelarstwa: język polski, matematyka, język obcy nowożytny, chemia.
 technik budownictwa: język polski, matematyka, język obcy nowożytny, fizyka.
 technik handlowiec: język polski, matematyka, język obcy nowożytny, geografia,
 technik przetwórstwa mleczarskiego: język polski, matematyka, język obcy nowożytny, chemia
3. BRANŻOWA SZKOŁA I STOPNIA w zawodach:

mechanik pojazdów samochodowych, ślusarz, elektryk, stolarz, betoniarz-zbrojarz,
blacharz samochodowy, operator obrabiarek skrawających, monter sieci i instalacji
sanitarnych : język polski, matematyka, język obcy nowożytny, fizyka

cukiernik, piekarz, wędliniarz, kucharz, sprzedawca, fryzjer: język polski, matematyka,
język obcy nowożytny, chemia.
Nauka w 4-letnim liceum ogólnokształcącym kończy się maturą.
Nauka w 5-letnim technikum kończy się maturą i otrzymaniem dyplomu potwierdzającego
kwalifikacje zawodowe, po uprzednim zdaniu wszystkich kwalifikacji w danym zawodzie.
Nauka w 3-letniej Branżowej Szkole I Stopnia kończy się egzaminem potwierdzającym
kwalifikacje w danym zawodzie i uzyskaniu dyplomu zawodowego w danym zawodzie
lub świadectwa czeladniczego.
Kandydaci do Branżowej Szkoły I Stopnia podpisują umowę o pracę w celu nauki zawodu.
SZKOŁA PROWADZI INTERNAT. Uczniowie mogą się ubiegać o miejsce internacie oraz
o wyżywienie w stołówce.
Uwaga: Proponowane kierunki kształcenia będą utworzone pod warunkiem

odpowiedniej liczby kandydatów.

§7
Powołuje się Komisję Rekrutacyjno-Kwalifikacyjną w składzie:

1.Sitkowski Grzegorz - przewodniczący
2.Bała Grażyna
3.Brej Jacek
4.Malicka Ewa
5.Banach Wioletta
6.Dziedzic Maria
7.Zawada Urszula
8.Kowalczyk Justyna
9.Wójcik Dawid
10. Wójcik Hubert
11.Standerska Aneta
12. Maciejczyk-Kałuża Anna
13.Ochenduszka Mariusz
14. Barańska Ewelina
15. Kostecka Iwona
16. Bujak Wioletta
17. Gaj Magdalena
18.Sikora Maria
19. Maciejczyk Pura - Sylwia

§8
Do zadań Komisji należy:
1.
Przeprowadzenie postępowania kwalifikacyjnego oraz postępowania uzupełniającego i sporządzenie
protokołu do którego załącza się listy kandydatów oraz informacje o których mowa w ust.1 &10
Rozporządzeniu MEN (Dz.U.2019, poz.1737).
2.
Sporządzenie list kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych.
3.
Sporządzenie list przyjętych do klas pierwszych i kandydatów nieprzyjętych.

Przewodniczący Komisji Rekrutacyjnej

